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1. marts 2016 

 

 

 

14 deltagere 

 

1. Ole Christiansen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Anette Holm blev valgt til referent. Bodil Kliem og Helge Lang Petersen blev valgt til 

stemmetællere. 

 

3. Formandens beretning blev godkendt: Der henvises til klubbens hjemmeside.  

 

4. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Budgettet blev godkendt. Kontingentsatserne er uændrede og fremgår af hjemmesiden. 

 

6. Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen: 

Genvalg af: Bodil Kliem og Klaus Nielsen.  

Ingen stillede op i stedet for Anette Holm, som er ophørt i bestyrelsen, og ingen stillede op 

som suppleanter, derfor fik bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til at supplere 

sig selv asap under forudsætning af, at det nye medlem og suppleanterne bliver valgt på 

generalforsamlingen i 2017. 

 

8. Peter og Steen repræsenterer klubben i Furesø Idrætsråd (FIR) 

 

9. Holger Karlsmose og Ole Christiansen genvalgtes til revisorer. Som revisorsuppleant 

genvalgtes Ole Gold. 

 

10. Formanden opdaterede generalforsamlingen om udvalgsstrukturen, som ønskes forstærket, 

og opfordrede til, at klubbens medlemmer melder sig til et udvalg som medlem eller 

ressourceperson. Udvalgsformændene opfordres samtidigt til selv at sørge for at 

sammensætte deres udvalg med et passende antal medlemmer og ressourcepersoner. 

Udvalgene er selvkørende med eget budget, og er oprettet for at involvere flere i 

klubarbejdet og for at aflaste bestyrelsen, så den kan tage sig mere af det strategiske 

udviklingsarbejde. 

Bestyrelsen vil gøre udvalgene mere synlige på hjemmesiden. 

 

11. Hvordan og hvorfor bruger vi Facebook i klubben? 

Kit Lang Jørgensen karakteriserede hjemmesiden som vores bibliotek, opslagstavle og 

opslagsværk, mens Facebook er der, hvor begivenheder offentliggøres. 

Man kan finde en liste over begivenhederne under fanen ”Mere”. 

Der vil hen ad vejen blive oprettet lukkede interessegrupper, fx for aldersgrupper, om 

samkørsel mm. 



Redaktionsgruppen består bl.a. af Kit og Kai Beck. Hvis man ønsker redaktørstatus, kan 

man henvende sig til Kit. 

Formålet med vores Facebookside er at informere medlemmerne bedre om aktiviteterne i 

klubben, og ikke mindst at informationerne kommer ud til en større offentlighed.  

Dette er afhængigt af at klubbens medlemmer – og andre – liker, kommenterer og deler 

opslagene med deres facebookvenner. 

 

12. WMOC: Steen Stausholm orienterede om veteranverdensmesterskabet i 2018, som Farum 

OK skal arrangere sammen med Tisvilde, OK Øst og Søllerød OK. Stævnecenter er på 

Farum Arena d. 5. -15. juli 2018. Første planlægningsmøde i uge 10 2016. 

Sprintkvalifikation på DTU og sprint på Christiansborg. 

Funktionsledere fra Farum OK: Stævneleder: Ole Husen (+Svend THOK), stævnecenter: 

Bendt Frandsen/Søren Færch, økonomi: Steen Stausholm, mandskabskoordinator: Nikolaj 

Kliem, finalebaner: Helge L. Petersen/ Jesper Damgaard (Tim og Rolf THOK). 

Realiseringen af et o-kort over hele Furesø kommune, som påbegyndtes på 

generalforsamlingen 2015, er nu godt i gang. Kortet skal husstandsomdeles i kommunen og 

uddeles til WMOC-deltagerne. Fremstilles i samarbejde med kommunen og pressen. 

 

13. Evt. 

Kai opfordrede til deltagelse i påskeklubturen til Fredericia. 

Arne Andersen foreslog indkøb af kaffekopper til klubhuset (Anette indkøber asap), og til at 

der bliver opsat et gelænder ved trappen (Steen og Kjeld sørger for dette). 

Kai opfordrede til, at bestyrelsen sørger for en opdateret teltplan på hjemmesiden. Ansvaret 

ligger delvist i AU, som sammen med bestyrelsen vil få styr på en teltplan til de vigtigste 

løb i 2016.  


